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AGRiCULTURA 
REVISTA AOR!COLA CATALANA 

Dies de sortida: 5 i 20 de cada mes 

Subscripció: Barcelona, any: Pessetes 9 F ora: Pessetes 10 - E stranger: Pessetes 11 

Número solt: Pessetes 0 '50 

E I s ... 

N o sé trobar el nom que em serveixi de capçalera a les presents rat

lles, en les quals hem de tractar d'uns enemics del Sindicat (i de 

tota altra cosa sèria) . . 
Potser és la varietat de cootes, els diversos entreteniments a que es 

dediquen, els diversos estaments a qu.e perteneixen... No sé què ho fa, 

però el cas és que, mirats en conjunt, no tenen un nom ben definit. J~ 

te'n faràs càrrec, lector, i tu mateix cuida't de substituir els punts del 

títol d'aquest article o, per cada gNJpet, dóna'ls-hi el nom que mereixen. 

Són un grupet de pagesos (petits i grossos) que no sapiguent com m.ataT 

el temps els veuràs reun'lts a cal fuster, a cal ferrer, a la taverna o a la 

rebotiga de casa l'apotecari, xafardejant com marmanyeres i retallant 

a tot el poble; són els que a la tarda es passen hores i hores jugant al 

solo; els que orga.nitzen constantment caceres, fontades i gresques; els 

p;untals del cafè i (encara que un xic d'amagat) demanen i sostenen les 

cama1:eTes que de tant en tant van al poble a fer un bola ; els que passen 

la vetlla a la taula del joc; el grupet que veurem sempre a l'estació a 

l'arribada del tren correu, o a la carretra a espe.ra1· l'auto o la tartana; 

els panxa-contents, els despreoouptts i, moltes vegades, els poca-soltes. 

Aqueixos, per no fer res, ni contraTis arriben a ésser de les nostres 

institucions. Algunes vegades es riuen i es mofen dels que hi treballen, 

com es rifen i es mofen de tot, i fins quan no poden de ningú, d'ells ma

teixos. Aqueixos peq111en per omissió. 
Són els que no creuen en res, els que han perdut (no n'han tingut mai) 

Ja. confiança en els homes, però creuen i sostenen i propaguen tot lo in

noble. E.lls no capaixen que ningú faci res en favor dels altres; però ells, 

tothom es ven, tothom porta intencions malèvoles amagades; tothom es 

vol fer ric a l'esquena dels altres, tothom vol presumir o manar. 
Són el terreny perfectament abonat per llavorar i crèixer tota mena 
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d'insídies i de calúmnies i el vehicol que les transporta de l'un lloc a l'al

tre: del cafè a la taverna, de la taverna a casa seva, d'allí al for-n, al ren

tador ... i per mercats, trens i tartanes, es fa conversa sempre pensant 

mal, sempre molestosa. Per allí on hi ha passat una calamitat d'aquei

xes, veureu que sempre hi ha deixat el rast.re d'un mal pensament. 

Però ells no ho fan pas amb ·n;¡.alícia, ·ni amb deliberat propòsit de fer 

mal : és per costum. 
Critiquen i malparlen del Rector, del Mestre, de l'Apotecari, de les 

Autoritats i dels q¡u~ no bo són; estenen patents d'P,onradesa i de virtut 

o ensorren dignitats: i és clar, el Sindicat, com co:sa videnta i del que 

se'n parla, ha d'entrar, junt amb els seus bornes, a barrejar-se amb tot 

el que és blanc de les seves dive1'Sions ; si diversions, perquè l'única dis

tracció d' aq¡uells homes és el fer mal, encara que ells no ho volguessin. 

Ells no creuen en res. Tot és una cmnèdïa- diuen- però creuen 

i propaguen tot el que pot fer mal. Són com aq•uells que no creuen en 

res que no toquin ... i quan tenen un fill malalt creuen que l'han embrui

xat i es fan ti?·m· les cartes. 

Són una plaga. Déu ens en g111ardés! 

Si fos possible recluir-los a ells tots sols, això no seria res. Però és 

que tenen també vida de relació i fins la tenen amb més intensitat que els 

que treballen i es preocupen de les ooses dels altres i de les seves i fins 

es dóna el cas de que molts són escoltats. Ells per si sols, ja són urns 

enemics, però ... costa tan poc de valdre-se'n quan convingui fer mal! 

Figureu-vos que jo sóc un enemic del Sindicat (un dels molts que hi 

ha) ; el dia que a mi em convingui (que em convindrà sempre i això agreu

ja el mal) procuraré fer conversa amb ~l d'aqueixos i li diré que sé pe1· 

pa1·t ce1·ta que fulano ha fet queLcom en profit propi del Sindicat i que 

exploto a aquella po•bra gent qwe innoscents em cTeuen. I com que ço, 

encara que jo m'ho inventi i no ho cregui, sé que el meu conversant s'ho 

creurà, tinc la seguretat de que demà ja ho sabrà tot el poble. I així, de 

mica en mica, entre ells, que ja són prou, i els altres q•ue els inflen, ani

rem introduint la desconfiança i la mala fe en l'ànima de la gent i en

trarem a discòrdia a dintre dels Sindicats. 

Vindrà un dia, però, que tindrem interès en aclarir lma cosa i al topar 

ami;> el que ha fet córrer una notícia falsa i ésser d'aquells, direm senzi

llament: ja e1'a de veuu, ja se sap, qwe fulano és d'aqtbeÚEa mane1·a ... 

però el mal, cregueu, ja està fet. A la gent, en general, els costa més de 

crem·e una sola veritat de cent mentides per desgavellad.es que siguin. 

I el dolorós del cas és que alguns d_' aqueixos elements podrien fer al

guna cosa de profit. 

Si d'algnms dels grups de què hem parlat, en destaquessim alguns ho

mes, ens trobaríem davant de gent de certa cultura, fins bons xicots i 
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tot, francs, trempats i capaços de regirar un poble si canviessin de cos

tums i es decidissin pel camí del bé públic. Fins algunes vegades els 

haurem vist en moments comprnmesos, que es llencen, que corren a fer 

el bé ... però és de poca durada el seu entusiasme, és foc d'encenalls· q.ue 

s'apaga de seguida que l'aigua del seu escepticisme hi caU! damun~; no 

persevel'en, es caiiisen. 

D'aqueixos solament se'n pot confiar per aquelles coses que no donen 

feina. Molts d'ells, quan ja han entrat a l'edat madura, solament vos 
I 

acceptaran un càrrec .a la Junta municipal d'Instrucció pública, a la 

Junta de plagues del camp, a la Comissió d'Higiene, i altres organismes 

municipals q.ue no proporcionen cap molèstia (i Si un dia els convoquen 

a una reunió no hi assisteixen) 'ni comprornísos, ni responsabilitats ni 

res. 
, I tenen una psicologia especial. 

Quan parleu amb un d'ells separadament, començaran per donar-vos 

raó, per creu-re que tot el que es fa en els Sindicats és obra excellent, 

després es faran boca plena per admirar el vostre sacrifici. Jo ho he dit 

més de cent vegades-vos diran-!el qwe fas tu, ni amb paga de minist1·e 

es pot fe?'. I seguidament vos retrauTan, si cal, les amargors que propor

ciona el tr.acte amb els homes, pintant-les amb colors més vius que els qu'3 

en realitat tenen, per poguer-vo.s així fer millor l'elogi, i acabaran per 

dir-vos que ells no serveixen, que no sabrien fer res, qu·e tenen molta 

bona voluntat, que admiren i volen tot ço que feu, però que tenen massa 

feina ·pe1· a pogueT dedica1· h01·es pels aUres. o troben cap més excusa per 

justificar el ~eu procedir. 

Però després, a la tarda, quan es veuen reunits al cassino, el primer 

que farà . aquell mateix que us ha elogiat, és posar a c-onversa, la que 

abans ha tingut amb vosaltres (sobretot si us ha vist algú) i ço donarà 

motiu a passar' una b~lla tarda d'expansió. 

Ells són surnament pròdigs, no tenen res sew, i els diner.s dels seus 

fruits se'ls juguen i se'ls gasten sostenint un conserge o un cafeter per 

arribar al cap de l'any havent-ne d'emprar; però de cap manera perme

tran que uo~ altTe, arrub els beneficis i gwanys que ha de fer, hi visqui amb 

l' esq.wena dreta. No; gastar-los futilment, bé; mal-vendre'ls per conve

niències urgents, també; entregar-ne una bona part en pagament d'un 

deute, que passi; portar-los per consideració d'haver-li deixat diners, 

també ho tnleren; vendre'ls en males condicions per falta de cuidados i 

per lo tant, vendre'ls a un pren abarnegat, ja ho suposaven: el que no 

volen és passar per tontos portant-los al Sindicat, perquè ni remotament 

els pugui absorbir la collectivitat i fer-se'ls seus. Pel dels fruits entara hi 

pasarien. 
Aqueixos, en vistes a la collectivitat ·i amb el seu p11ocedir, és clar q.ue 

,¿ .. 
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poc ens interessen. Però cal que ens en ~uardem, doncs sempre els 

trobarem disposats a rebre i a entregar tota mena de notícies que puguin 

fer mal i., encara que sense intenció malèvola, potser, com hem dit, sem

pre disposats a la bullanga encara que no sigui sinó per di.streure'ls 

sense pensar, ni remotament amb el mal que fap.. 

O al menys, coneixem-los perquè així, notícia .que surti d'ells, és no

ticia que hem de rebre sempre amb prevenció; conversa que hi ting¡uem, 

ha d'ésser conversa insubstancial i, perquè no ho entreguin malament, ni 

parlar-los-hi del Sindicat, ni de les seves coses, ni dels seus propòsits. 

I si ells ens en parlen ... potser .seria millor fer-hi brometa! 

Convertiu 
els vostres 

JosEP M.a RENDl!: 

C ap del Servei d'Acció Social Agrària 

en vinagre 
vins picats 

FABIRICACIO CASOLANA 

1. El vinagTe és un p1·ot1u.cte de la tmnsfo?111.ació tle l'alcohol en àcid 

acètic baix la inflwència tlel fe?ment acètic (micoderma vin) . 

2. Essent necessaTis l'ai1·e i la calor, opeTeu sem.p1·e en un mitjà ben 

ai?·ejat ·i en una habitació tev~perada, la cuina peT exemple, mai en el 

celle1· ni en un swbterrani. 

3. No enfonseu ni 1·emeneu n~ai la mau del vinagre. 

Són molts el nostres pagesos que en quant un vi se'ls hi pica no tro

ben altra solució q¡ue vendre'! a la fassina, quan el podrien vend~'e mol

tes vegades fins a millor preu. que el vi sa, si el sapiguessin convertir en 

un bon vinagre. No obstant, c9m que l'objecte de l'article no és pas dis

cutir si surt o no surt a compte portar-lo a cremar o fer-ne vinagre, pas

sem a tractar de ple el primer tema que parla de la fabricació casolana. 

Són necessm·is l' ai1·e i la calo1· 

El vinagre és un producte de transformació de l'alcohol en àcid acètic. 

Aquesta transformació és obra d'una ferment (ferment acètic, microbi, 

com l'an omena gen eralip.ent el vulgo,- ser infinitament petit, visible úni

cament al microscopi., i que no pot treballar més que en un mitjà àcid, en 

contacte de l'aire i a una temperatura convenient). 
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Si no procurem portar, des del principi, una fermentació acètica, un 

altre ferment (el ferment de la floridura) que coneixeu tots, es desenrotlla 

.al mateix temps per a do·nar en comptes d'un bon vinagre, un líquid 

de molt mal gust que no es pot comparar més que amb l'aigua bruta. 

El problema e:¡. pot resumir dient crue s'ha d'afavorir el desenrotlla

ment del ferment acètic, (micoderma aceti) elir):linant en lo posible el de 

la fl.o·ridura (micoderma vini). 

L'escollir un mitjà àcid i una temperatura convenient seran .suficients 

per aconseguir el nostre objecte. Anem a veure com ho portarem a la 

pràctica. 

P1·àctica. de l' ope1·ació 

Agafeu un barril d'una vintena de litres, millül' amb cèrcols de fusta 

que no pas de ferro, doncs aquest és a tacat fàcilment pel vinagre; aixam

pleu el forat de sobre que deurà tenir uns 10 o 15 centímetres de diàmetre 

i féu un altra forat d'.uns 3 o 4 cm. de diàmetre, en el terç superior d'un 

dels fons, per a permetre després la circulació de l'aire en la superfície; 

després poseu una aixeta, com la posaríeu· en un barril de vi qualse

v.ulga. 
Féu escalfar dos litre d'un bon vinagre, fort (que vos donarà el mitjà 

àcid necessari per al cle~enrotllament del ferment acètic), que introduireu 

.al barril amb dos· litres de vi clar filtrat i desembarassat de baixos.' Dei-. . . 
xeu-ho tot en repòs deprés d'haber recobert el forat de sobre, amb :una 

tela de sac, que permeti el pas de l 'aire, però que retingui la p·ols i altres 
I 

impureses que podrien caure en el vinagre. 

Els vins de 7 a 8 graus d'alcohol donen els millors vinagres. Els 

vins massa forts no serve.ixen i serà convenient rebaixar-los a 7 o 8 graus 

amb addició d'aigua. Els vins massa fluixo-s, cas poc corrent en els nos

tres vins, són, al contrari, fàcilment invadits pel ferment de la florid:u

ra, essent necessari encabeçar-los per a convertir-los en. bon vinagre: 

Però, anem alerta! ; el ferment acètic que ens proposem obtenir i mul

tip¡icar, ne es,sita, com tot ser vivent, exigències especials. Es molt fredo

lic, li ag1·ada molt la calm·. 

De manera que teniu de posar el barrilet en una habitació per poc 

.que es p:ugui que estigui a una temperatura constant. (Entre 25 o 30°). 

El lloc més indicat per a obtenir aquest efecte, fóra la cuina. o ho 

poseu mai en un .subterrani, doncs la temperatura és massa baixa, i molts 

fracassos s'expliquen per aquesta sola causa. 

Quan un vi s'agreja, els primers ferments són portats per l'aire o per 

les mosques del vinagre, i al cap d'alguns dies es forma: en la super

' :fície un tel ~-osat que s'espesseix. És la maTe del vinag1·e , formada per 

la reunió d'una considerable quantitat de ferments. 
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Guarde'lk-vos sobretot de remenar aquest tel, doncs sumergit en el lí

quid , no viu, ni multiplica de la mateixa maneTa. No tenint aire a la 

seva disposició ataca al mateix àcid acètic format, destruint-lo i rebai

xant la qualitat del vinagre. 

Després de set o vuit dies del començament de l' operació, afegiu de nou 

dos litres de vi clar i co,ntinueu així ~e vuit en vuit dies, fins que el vostre 

barrilet estigui ple en ses dues terceres parts. 

Per a evitar de remenar la mare del vinagre, durant aquestes addi

cions serviu-vos d'un embut de vidre de tub llarg, fent entrar el vi per 

la part inferior. 

Vi 

-Vina.g r e . 

El gràfic adjunt vns qonarà una idea més clara qu e :una explicació_ 

El vinagre està fet .aproximadament als set o vuit dies després de l'úl

tima addició de vi, és a dir, al cap de cinc o sis setmanes d'h.aver començat 

a omplir el barril. Uavors es pot treure cada vuit dies, un litre de vi

nagre que s'ha de reemplaçar immediatament per un litre de vi. 

Per a saber si l'acetificació o agrejament es f.a no-rmalment, cada 

cinc o sis dies e_nfonseu dins del vinagre un mànec de fusta. Sl el bootó. 

.surt recobert d'una espuma blanquinosa, l'operació segueix bé. Si, al 

contrari, l'escuma surt d'un color rogenc i poc abf11II.dant, el ferment tre

balla malament. 

Com que generalment quan succeeix això és que la fermentació marxa 

amb dificultat, deg:ut a manca de calor, pot corretgir-se això afegint-hi 

vinagre calent o apujant Ja temperatura del local on es troba el barriL 



.4.gricuUum 63 

i lu fermentac ió matxa amb dificultat, un nou perill amenaça 

llençar a perdre el vinagre, doncs no fóra e trany que es desenrotllessin 

en el barril una gran quantitat de petits animalets anomenats tècnicament 

cmgui/u/es, que com el ferment acètic necessüa per viure l'oxigen de 

l'aire. 
Si la fermen.tació marxa bé, tot l'oxigen el pren el ferment de la 

superfície, i llavors les anguilules per a pog.uer viure l'han d'anar a 

buscar a un punt més alt al llarg de les parets del barrilet sobre la 

qual formell una capa llepissosa rogenca. 

Si la fermentació no es fa bé, les ang.uilules pr·enen de la superfície 

dellíqnid el lloc dels ferments i llavors si e fica un bastó dintre el vina

gre, urt recobert d'lma infinitat (milions) d'aCj'Uests anin1a'lets la presèn

cia dels quals po arem de manifest, en primer lloc, pel color de la fusta, i 

segonament, per la bellugadissa que observareu, doncs e traslladen d'un 

lloc a l'altre per moviments sinuo os exactament igual que les anguHes. 

Si marxa bé l'acéiificació, us donareu compte que la mm·e del vinagre 

e fa massa espessa i que en part s'enfonsa dins del líquid. Llavor 

amlJ molt de cuidada treien-ne amb un· espumador o una cullera, una 

quantitat prudencial a fi d'alleugerir el pes de la· capa i evitar que la 

part inferior estant colgada o submergida destrueixi el vinagre q-ue es va 

formant. 
La feTntenlació s'ha d'acabco· quan no hi hagi més alcohol a transfoT

ma·r . . El ferment acètic, vivint a despeses de l'alcohol que pràcticament 

li . erveix d'aliment, té de tenir sempt·e a la seva di posició alcohol per 

a tran formar. Si n 'hi falta, llavors ataca al mateix àcid acètic i llavors 

si ta te.u el vinagre observareu que es va aflaqwint. Això succeeix per 

exemple si no consumiu gaire vinagre i les addicions de vi no es fan 

amb prou freqüència (al menys cada et o vuit die ). 

Lo millor en aquest ca és acabar la fabricació quan el vinagre és 

ja fet. ço és q;¡_1an no resta alcohol per a tran formar. Per això tra balseu 

. completament el vinagre en ampolles ben netes, filtrant-lo, i és neces

sari. per mitjà d'un tro de cotó hidròfil posat al coll de l'embut. 

De prés d'haver-les tapades amb taps nou , deixeu le ampolles en 

f'entit horitzontal (plane ) en el celler, o millor en un oten·ani o cava 

a una temperatura d'uns 12 grau o més. 

Així obtind reu amb nn barril et de 20 litr·es, 12 o 14 litres d' un· bon 

vinagre que e conservarà perfectament. 

En quant al barrilet, netejeu-lo convenie11tment per a deixar-lo en 

condicions de fabricacion :ulterior. qoe pGden començar a qual evol 

temp , empre qne tingueu en compte le dades de temperature , a que 

mé amunt fem referència . 

El vinagre de vi és indubtablement el millor, no obstam ense que 
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això vulgui dir que en responguem, doncs no ho hem fet pràcticament 

com amb el vi, rus diré que ·pot fer-se bon vinagrE! reemplaçant el vi per la 

sidra (suc de pomes), afegint, llavors, un xic d'alcohol de peres i de 

cervesa. Els vinagres de pomes i de peres són molt agradables, no 

obstant i tenir un sabo! especial. En quant al de cervesa, és sempre 

amargant i costa molt d'aclarir, sense que això v:ulgui dir que sigui poc 

saludable. 
Els mitjans que hem explicat són suficients per a una fabricació 

casolana. No obstant el vinicultor que vulgui explotar la fabricació 

com una indústria necessita fer-ho en altres condicions, encara que les 

variacions són més de forma que no de concepte. La fabricació indus

trial és lo que ens pmposem trctar en el pròxim article. 

LLuís GUITART 

Enginyer Agricola 

Dels prunaires de l'Urgell 

IV 

ORIENTACIONS 

E s aconsellable el plantar ¡arbr~s fruiters com a únic conreu en un 

camp? Pel Urgell queda resposta la pregrunta amb els tres articles 

anteriors. 
Però s'ha d'anar amb compte. La producció de pruna fins al present 

pot qualificar-se d'esporàdica. Tot just les grosses plantacions primeren

ques comencen a arribar. S'anuncien pels vinents anys alguns mils ar

bres més en frructificació. 
Els preus han entusiasmat als pagesos, i no més se sent parlar d~ 

1· roj ectades plantacions, i els vi veristes no tenen arbres p.er a la meitat 

de la demanda. 
Per a{]uest carni poden correr els prunaires a .un fracàs, causat per 

una sobtada sobreproducció. I això és ru:n perill enormíssim perquè les. 

seves conseqüències no serien efectives per un any sol, sinó que com a 

mínim s'extendrien per tota la sèrie d'anys precisos p.er' a portar els ar
bres a p-roduir. 

En la història de la frueticultura de Califòrnia, la que més ·pot ense

nyar-nos en aquest sentit; hi trobem repetits fracassos d'aquest ordre,. 
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fins que poderoses' i ben orientades federacions, han encarrilat amb là 
seva direcció les noves pl.a:ntacions a fer. 

Vegem; pensem un poc. La pruna de l'Utge~ val perquè s'exporta. 

:Es· l'única. ;sortida .actual ,q:ue té. 
Que en fan a l'Anglaterra? No ho sabem. Per lo verda qu-e l'hi porten 

entenem que la confiten d'una o altre ma.n,era. Si és així, ja vol dir .un 
consum reduït. Suposem, però, que la consumeixen en fresc (si no es fa 
ara, en l'avenir es podrà fer envasant millor, i transportant ràpidament), 
I 

lo que ja vol dir .un major co·nsum. Però, en .aquest cas, és lògic pensar 
q~:e un mercat recent com ·és ell, i que- no deu ésser gens cultiy.at per la 
propaganda, creixerà prou ràpidament per anar xuclant la proc1ucció que 

Canats al sol 

cada an:y esdevindrà m.ajo·r a l'Urgell, plantant-se solament pruneres 
Clàudia verda, com és ara la pràctica? 

Nosaltres entenem que no. 
No volem dir a¡:nb això _que no s'hagi de plantar. Al revés. Nos- · 

altres creiem com ningú en l'avenir fruiter de l 'Urgell. Però mirem de 
fel' alguna · cosa per a prevenir un.a sobreproducció en una data més o 

menys propera. 
Vosaltres prunaires, que foreu atrevits ,quan no era gaire segm· el 

negoci fruiterista, i ara en rebeu llins esplèndids resultats, torneu-ho a 
ser; i els que no foreu atrevits llavors, sigueu-ho ara .alliçonats per l'éx

periència dels vostres veïns. 
Planteu, però, tant o més que Clàudia verda; plante:u altre arbres. 
La prunera Clàudia verda, és djgna d'interès. La seva fruita és la 

que té més preu per a f1màta fresca. Es la de més estima per a fer prunes 

.. 
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confitàdes, i prunes càndides. Ja veieu en nostres article , com va qni

sap-lo bé per assecar. És també una fruita excellent per a pulpes. Té, 

<lones. moltes sortides. 

La ClàJudia dorada és molt menys aconsellable, doncs que la millor 

condició aparent, la per a fer pulpa, tampoc seria positiva, <¡uan es com

prés per percentatges de sucre i de matèria seca, que és ·Jo que s'estima 

C"n les pulpes. P er ço encar que produeixi més q;ue la Clàudia verda, 

pensi. 's que quan es pogués triar, la Clàudia dorada no es compraria. 

S'ha de plantar pruna per la conserva al natural .Cap d'aquestes dues 

erveixen gaire. Als EE. UU. per aquest fi usen la Jefferson, i la Jellow 

Egg, i a França en respectable quantitat els Mirabelles de co-lors clars, i 

prunes Damascenes. Cap mena que tingui. colors de pell foscos. S'han 

de plantar pmtUeres per al consum de pruna fresca. S'ha de fer us de 

les asiàti.qes, como és ara la Wickson, Beauty, Clímax. 

I s'han de plantar pnmeres per a fer la pruna seca. Pens·~u prunai

res, que per cada pruna que es consum fresca, se'n consumeixen 100 de 

seques; que amb facilitat es poden transportar arreu del món; que boi 

seques us permeten esperar a un bon preu sens l'amenaça de que se us 

passin com si les h eu de vendre fresques. Per a competir amb altres pro· 

duccions estrangeres no ho podreu fer amb la pruna Clàudia verda. Hen 

de plantar le varietats d'assecar. Heu de plantar la d'Agen la Sugar, 

la Hongaresa. 

I els qu e sigueu més atrevits, planteu a ltres espècies. Les cireres de 

Lleyda, per la seva qualitat, són famoses per tot Espanya. En les ribqres 

del Segre s'hi produeixen fruites que eren de gran renom. Tots els fru.i

ters es donen al Urgell tan bé com ho fa la prunera. 

Feu que hi hagi una producció important d',ooa fruita qualsevol , i ~·hi 

establirà un comerç, com us ha passat amb la pruna i com passa a l'k:r 

ta del Llobregat amb sos fruiters, i a la Cerdenya amb s~ peres. 

Si planteu~ planteu camps enters. DeL-xeu-se ja de r ibes i marges. 

Mentre ho feu d'aquesta última manera, no estarà arrelat el conreu a 

l'Urgell, i a qualsevol, contratemps en tornarà a desapa:·èixer. Posem-hi 

més interès, i us servirà d'estímul a vèncer els entrebancs que encar han 

de venir a dificultar la florida completa d'aquest producció a l'Urgell. 

E..n manera de plantar, i de tractar, seguiu tots una pràctica dolenta, 

i peu de voler modificar-la. En quant al conreu dels arbres grossos, fins 

que no fem, un conreu semblant al que ben ence.rtadament es practic¡:t- en 

els pruners del Concordi de Sidamunt no anÜ"e\.1 bé. Sols podent exten

dre aquell tipus de conreu, es podrà establir el secatge de prunes, q.ue és 

l'aspecte de major pervindre de la frncticultura a l'Urgell. 

De totes maneres h,i ha molt camí a córrer en la nostra producció de 

fruita. Fins en leJ prunes mateix per arribar a la sobreproducció que 
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tan de bo trigui molt, s'haurà de segu_ir tm camí avall en els preus, bai

xant dels d'acruests anys en que estem encastellats, jlns als baixos de la 

sobre.producció, :i passant pels mitjos de bon p~'e:U, .(en que ens hauríem 

de voler aguantar), en les quals és possible el màxim desenrotllament de 

la indústria conservera i totes les altres. E1s preus actuals són massa 

alts. Vegi' s sinó, si és veTitat. La pruna enguany s'ha vngut a 600 pessetes 

la tona. Enguany mateix la pruna a Califòrnia es venia a 60 dòlars la 

tona que al canvi dE) 6 pessetes, equival a 360 pessetes la tona. 

Canats apilotats 

Els préssecs es venien a 65 dòlars la tona, els albercocs a 90 dòlars 

la tona. 

I no és preu a l'arbre. 

ObseTvi's la diferència, i això que allí les terres són més cares que 

aquí, els jornals són majors, i Jes fruites no les obtenen corn aquí (per 

ara) sens ouidar els aTbres, sinó qu e els poden, han de tractar malalties, 

i els conreuen rnillo·r que ací. I ells estan contents dels preus obtin

guts. Pensi's, doncs, el marge que deu quedar als prod1uctors d'aqní, 

amb els preus actuals. 

R. SALA 

Pagesos: AGRICULTURA es la vostm Revista, és la que defensa els in · 

te1·essos agTaris de Catalwnya. Subsc1·iviu-vos-hi i f eu subscriu1·e els vos

tres amics pe1· assegurm· la seva vida. Escampeu-la, fe'llrla coneixer. Ne

cessita el. •vostre ap ni moral i econòmic. 
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Treballs de repoblació , 

I 

RECOL-LECCIO DE LLAVORS 

L A primera; preocupació de t'ot forestal, en matèria de seí:nbres, ha 
d'ésser la llavor, tant per obtenir-la de bona qualitat com per a , 

disposar de la necessària en el moment de sembrar 
Segons que la llavor s'adquireixi del comerç o es reoulli directament, 

podem considerar dues procedències distintes. No tenim intenció d'o
cupar-nos de la primera; solament advertirem· que el comerç de llavors 
forestaLs qua:si no existeix a Catalunya, o en tot cas, en •un estat rudimen
tari, ja que els pocs CJ1U!e ofereixen un reduït nombre d'espècies és a uns 
preus fabulosos i sens!l cap· mena de garantia (1) . 

Avui no podem aconsellar l'adquisició qe llavors al comerç; a menys · 
que es tracti d'espècies exòtiqu es o bé de p¡ltites quantitats per assaigs o 
treballs de jardineria. Sempre, i en tots conceptes, la. recollecció, directa 
és preferible. 

La bona qualitat de la llayor ha d'ésser objecte d'una atenció especia
líssima per part del colliter, i depèn del grau de maduresa, pes, dimen
sions, edat, origen h altres elements exteriors. 

La pràctica seguida a HorticmJtura, d'esmerçar llavor voluminosa, 
pesant i sana, ha d'aplicar-s-: a SelvicuJtura; l'embrió disposa de major 
q.uantitat de substàncies nutritives, la naixença és més considerable i la 
conformació de les plantes mès perfeota. Es indubtable que en la 
llavor radica el primer origen de le:s bones qualitats d':un'a planta, i, 
p'e; tarit, la primera garantia d';u~ desenrotllament normal de la 

massa. 
La influència que l'origen de la llavor pot exercir sobre la seva quali

tat no està ben precisada. Fins ara són normes de preferència les 
que s'han establert: preferència per les llavors del país sobre les allu
nyades; preferència per la procedent d'arbres sans, vigorosos, isolats, 
de mitjana edat sobre la dels que viuen en massa, mal conformats, mo!t 
joves o massa vells. La Naturalesa oppsa nombroses excepcions a aques
tes normes, i llavors procedents d'arbres vells o joves i fins mal confor
mats han donat origen a individus· vigorosos. Pot ser la causa deter
minant prové del clima i altres elements de l'estaci_ó millor que de l'edat 

(I) Enguany, la llavor de pi pinyoner es ven a 7 pessetes el quilo; en canvi, pels pobles de la 
provincia els pinyonaires venen pinyons torrats a pesseta el quilo. 
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i condicions particulars dels arbres pares, com sembLa indicar-ho la 

mateixa irregularitat en la fructificació anyal, 

D'igual manera, si per corretgir vicis de la fusta o deturar la degene

ració d'alg.una espècie es val de llavor exòtica, ren'ovar la llavor com es 

fa a Agricultura, criem que tant es podran obtenir individus que con

servin i fins millorin les pai·ticularitats hereditàries com adquirir-ne altres 

de vicioses i perjudicials j trametre-les a llurs descendents, rn.ajorment 

quan la llarga vida de les espècies forestals les predisposa a habituar-se 

a la nova estació i, probablement, a abandonar llurs particularitats i .ad

quirir-ne d'altres. Millors? Pitjors? No es pot assegurar. Però la nor

ma millor per a apreciar la qualitat de la llavor és un bon sentit pràctic. 

La impressió agradable o desagradable que a un individu familiaritzat 

en la matèria li caUJsa l'aspecte i grapeig de la llavor és un testimoni . 

de molta confiança, impressió que es fonamenta en l'aspecte exterior de 

la llavor, color, lluïssor, finesa, gust i fins en l'olor i so. 

En el present .article exam~narem les particularitats q.ue, en punt a 

la reco11ecció de la seva llavór, ofereixen aquelles coníferes que ooupen 

una extensió regular a Catalunya, i és possible recollir-la en quantitat 

apreciable. Consignarem les observacions que estimem de major interès 

pràctic i que han estat anotades pels principals selvicultors· i altres per

sones de reconegrllida competència. 

Abies pectinata (avet, pibet).-Floreix aquesta espècie, pel. regular1 

d'abril a maig, i les pinyes en octubre del mateix any, escampant tot 

seguit la llavor. Als arbres, durant l'hivern, no hi queden més que els 

eixs o porcions centrals de les pinyes, perquè les cloves també cauen. 

Per aq¡uest motiu és convenient recollir les pinyes algun temps abans, 

cap a últims d'agost o primers de setembre, quan encara no són ben 

madures i comencen a pardejar. 

Es posen en un lloc ben ventilat i en capes espesses, removent-les de 

quan en quan, perquè no es floreixin ni «escalfinu; els pinyons acaben 

de madurar, i al final ,esdevé, tot, 'l1Il pilot de pinyes desfetes. Amb un 

garbell se separarà la llavor més pesant i millor. El pinyó, quan és bo, 

té l'ametlla blanca, l'embrió verdós i olor de trementina . 
• 

L'avet, pel regular produeix llavor cada any; els anys de més abun-

dància sol ésser millor. La seva conservació és difícil, perquè s'enran

cia fàcilment. Sempre que es pugui es farà la sembra a la tardor, però 

si s'hag:ués d'esperar la primavera convindrà conservar la llavor en les 

mateixes pinyes. De tote~ maneres, la llavor no podrà conservar-se més 

enllà de la primavera següent a la seva collita. 

La millor llavor la produeixen els individus de cent a dos cents anys. 

La proporció de llavor fecunda és de 80 per 100 el primer any i menys de 
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') per 100 el segon. En un quilo hi entren 31,000 pinyons (quantitats 
I 

aproximades i variables segons les localitats) . 

Pinus 71inea (pi pinyq.ner).- Floreix de març a maig i les pinyes. tarden 
tres anys a madurar. No· comença a escampar fins a la primavera del 
qu·art any. 

La wllita de les pinyes es fa dill.rant l ' hivern an:tb la mà O· el ganxo. 
Exteses en un lloc adequat, es conserven bé fins a l.a primavera i s'esber

len fàcilment al sol. 
Aquesta espècie fructifica a mitjana edat. 
La llavor és bona quan l 'ametlla bmplena l'esclofa i és blanca, fresca, 

d'olor i gust agradable. Al cap de quatre o cinc mesos es torna rància:. 
100· qui:los de pinyes donen uns 15 q;udlos de pinyons. Les pinyes conte
nen uns 75 pinyons, i en .alguna se n'hi han trobat 120. En 1 quilo de 
llavor hi entren uns 1,000 pinyons . 

. Pinus sylvest1·is (pi roig).-Floxeix de .maig a. juny; les pinyes ma

duren a la segona tardor,. o. sig;ui ,un any t mig despr~s de florir , i es
campen a la primavera o estiuo se.güent. tNo fructi.fica amb a}?undància 
fins als qnaranta anys; però els pins que v.iuen isn~·ats la donen bona als 
vint o vint-i-cinc .any1s. La llavor dels pins m:olt vells és do·lenta. 

El pinyó bo és fort i ple, amb olor de resina quan s'obre o aixafa. 
Regularment el color és fosc : però no de1u.en coRsiderar-se com dnlents els 
griSO·S. Les pinyes es. cu'l).en durant l'hivern. 

100 quilos de pinyes donen 2'100 quilos de llavor. Cada quilo 
conté uns 150,000 pinyons. Es conserv.en de tres a · quatTe . anys, i el 

I 

valor germinatiu és. de. 80 per 100 el primer any i 48, 20 i 9 per 100, respec-
tivament, els anys següents. 

1 

Pimt.s rn.ontana (pi negre).-E.n qtu.ant .a la floració, fructificació i ca
ràcters de la llavor, aquesta espècie és gairebé idèntica a l'anterior. 100 

quilos de pinyes donen 1'700 grams de llavor i un quilo de llavor conté 
125,000 pinyons. La llavor es conserva de tres ,a quatre anys, amb 80, 
45, 39 i 31 per 100 de valor germinat-iu. 

·, Pinus lm·icio (pi larici, pinassa)- Floreix de març a maig. Les pi-
nyes maduren tU;n any j mig després i escampen a la primavera següent. 
La llavor és d'un ,color gris gro.guenc o fosc lleugerament netejat. Pel 
demés gua:çda molta analogia a:mb el pi roig. Un quilo conté 53,000 

pinyons. 

Pinus hale1Jensis (pi bord, pi blanc).-Floreix pel març o abril , sobre
tot; madura durant el segon esti.u i escampa a la primavera del tercer. 
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Generalment al trenta anys ja porta llavor fecunda, en alguns llocs 

molt abans. Les pinyes es cullen durant l'hiv:ern. L'extracció de la 

llavo•r pel mitj'a del calor solar és fàc~l per l'alta temperatura i cel des

robert de les regions on es dóna aquesta espècie. Un quilo conté 52,000' 

llavors. ':100 qlllilos de pinyes produeixen 5'560 quilos de llavor, i aquesta 

es conserva uns tres anys, amb 80, 70 i 62 per 100 de facultat germinativa. 

Pinu;s pinaste1' (pi marítim).~Floreix per l'abril i maig i madura al 

segon ar:iy, escampant a la primavera i a l'estiu del tercer. 

Comença mo-lt aviat a fructificar, però llavor bona i abundant no la· 

dóna fins els 25-30 anys. 100 quilos de pinyes donen 9'5ü0 . quilos de 

llavor, i en .un quilo hi entren uns 20,000 pinyons. Es l'espècie de més .. 

facultat g·erminativa. Segons experiència feta a l'Escola de Ba'iTes, al' 

cap de deu anys encara conté un 64 per cent de valor germim1tiiU. 

SEGIMON v ANDRELL 

Enginyer·del Serv~i fc. resta I de la Mancomunitat 

. N e u t r a I i t z a e i ó d ,. o 1 i s 

e AL tenir en ~ompte que és una operació molt delicada, puix en ella 

s'ba de procurar obtindre un oli neutre, completament llampant i 

amb Ja menys pèrdua possible. 
Els dits olis mal neutralit'zats es solen enllaganyar-se o enterbo-lir-se. 

El mínim de pèrdua de pes és al doble del tant per cent d'acidesa, és . 

a dir, que la pèrdua en 100 quilograms d'oU amb 3 g.rams d'acidesa, seria 

al menys de 6 quilograms, que els tindríem de sabó. 
Molts són els sistemes de neutralització, de més. o menys bons rendi

ments; el que podem aconsellar, i que és de més éxit i còmode, és per 

medi de lleixiu de sosa i rentades d'aigua salada· en quant es t.racti d 'o·lis 

comestibles. -
Si es vol fer el treball en gros, seria millor construir una batea:wsse · 

(esbatadorl'L), la que haurà de ser segons les necessitats de rendiment 
i lloc on pugnés instal:lar-la de diferent mida; mes no tenjnt ·necessitat 

de fer un treball continu, la podem substitui.r per un calder de fer sabó, 

en què s'hi "pugui fer, per medi d',u.n remenador, una agitació contínua. 

Un home amb una espàtula, pot molt bé fer-ho. 

P ·repa1·a.ció del lleixiu 

Prepari's moments abans de fer-ne us. Per fer-lo es necessita un 

«pesa-alcalís» de 18 a 22 grams Beawmé. El cost és insignificant, tro- 

bant-se de venda en les cases d'objectes de química. 
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Per prepamr 100 qu.ilogrO/ms · 
Tigui's compte de fer totes les miqes en pes. L'aigua pot mesu

rar-se, puix un litre equival aproximadament a un quilogram. Els lleixius 
deuen pesar-se, puix un litre pesa més d'un quilogram. 

Aigua 

Sosa càustica ··· rr ··· 

84 litres 
16 litres 

E.'n II1I1 calder es calenta lleugerament l'aigua; s'hi tira la sosa i el 
remena fins que tota sigui _dissolta. 

Cuidi's de que la temperatur~ no sigui més baixa de 30 graus ni més 
alta de 45, i amb el pesa alcalfs mira la seva densitat que ha d'ésser de 
20: si fa més, afegeix-hi aigua; si fa menys afegei1c-hi sosa; les quanti
tats que indico per a fer aquest lleixiu poden osci1lar segons la puresa 
de la sosa càustica. 

Es notarà que en refredar-se el lleixiu, la sosa es dipositarà al fons 
dels recipient; per usar-lo' 's'ha de procurar estigui tota dissolta; això 
ho aconseguirà calentant-la lleugerament. 

Calefacció 

Per fer !~ operació s'ha de tenir el calder en què s'hi posi l'oli a una 
temperatura que no arribi a 120 graus. Si es té a mà feu-la per medi' 
d 'un serpentí de vapor, puix si es fa per foc directe, caldrà vigilar molt 
perquè no passi d'aquesta temperatura i menys de q:ue no bulli, puix 
aleshores l'oli s'altera i no sols no serveix per comestible sinó que també 
perd les propietats d'un bon oli per a usos industrials. 

Prelimin~rs de l'operació 

En un acidímetre s'amida la quantitat d'acidesa que porta l'oli 
que volem neutralitzar. La quantitat que l'aparell ens dóna, després 
de fets e1s càlculs, en cas que no sigui de lectura directa, és el tant per 
cent d'àcids ~assos que. l'oli conté. Per exemple, si tenim un oli que 

• 'I 
l'aparell ens senyali 7 graus, vol dir que amb 100 quilograms d 'oli tenim 
93 q:uilograms d'oli completament neutre i 7 quilograms d'àcids grassos·; 
ara bé, si nosaltres tenim un nombre de quilos per a neutralitzar, farem 
una petita operació i en darà el nombre de quilos d'àcids que debem 
neutralitzar. 

100 : 1' : : quilograms d'oli : X. Serà el nombre de quilograms 
d'àcid per neutralitzar 

x 7 X Qgs. d'oli 
100 

E,'n ün recipient apart pr-epararem tants quilograms de lleixiu de sosa 
ceom quilograms d'àcid tinguem que neutralitzar. 
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Operació 

Es posa l'oU al calder, es calenta fins a 60 ó 70 grus, es remena 

wntínuament, i per mitjà d'una regadora s'hi tira poc a poc . el lleixiu 

calent de 50 a 60 graus corresponent, més val poc que molt; si en tirem 

més del que correspon, tindrem més sabó, puíx l'oli així que és neutra· 

litzat es converteix més prompte en sabó; a.ixí que ens sembla que tota 

la sosa ha desaparegut; mirarem si l'oli és neutre, si no ho és, hi afegi

rem la quantitat de sosa que li correspongui. 

Acabada aquesta operació, decantarem l'oli a fi de separar-li el sabó-. 

Si fessim aquesta operació amb olis comestibles cal tenir en compte 

que en el curs de l'operació no s'entrrboleixi l'oli. Si ~ixí passés, tirariem 

un litre per 100 quílo_~rams d'oli d'un sollliiCió de sal. de cuina una mica 

concentrada. 
Si la primera operació donés olis un xic· difícils de separar els sabons, 

en les succes_sives alçarem més la te~peratura, no més lo necessari per 

<NB l'evaporació de l'aigua pugui ésser complerta. 

Com dic en començar, la pèrdua de l'oli serà del doble dels àcids 

tractats. Si s'hi posa un excés de lleixiu serà molt més grossa. 

De sabó se'n tindrà: el pes perdut més el del llexiu, descomptant el 

pes de l'aigua q.u:e s'evapora. 
Si-~ té manera de fer-se, faci's les primeres vegades proves en petit, 

puiXi fins els més experts neutralitzadors solen fer més d'una volta més 

sabó del que hauria de sortir. 
LISIN! ANDREU 

Càlculs ·sobre engreixament de·' ·porcs 

e ADA vegada que pensem tornar a omplir les corts de porcs per a sot

metre'ls .a l'engreixament, enrs ve a la memòna la pregunta: ¿qum 

resultat econòmic et donaran? 
Convindr.eu tots amb mi que mai hem rebut ou.na resposta ni raonada 

ni estrambòtica i hem de realitzar el nostre acte coin una aventura. 

Creiem en la raça de bon treballar, ens fixarem en els preus de compra 

del bestiar, pensarem en els preus a l'escorxador batçeloní i en la situa

ció comercial de Llotja; mes tot això, essent alguna cosa, és ben poc per 

quan es treballa sobre molt de bestiar i, per consegüent, es maneja un 

capital que obliga seriosament a vetllar per sa conservació i rendiment. 

Per això sempre els meus desitjos sobre l'engreixament de porcs han 

estat procurar unes bases segures que siguessin factors de cooperació, 
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veritables consellei-s de quan es podia triomfar o morh·, econòmicament 

parlant. 
Resolta la segona sèrie d'experiments sobre bestiar de Vich i Grano

llers, en importància de dos cent vint-i-un· porcs, sotmesos a ració de. 

farina d'ordi i de moresc, ja era oportú considerar base ferma per a cal

cular el resultat d'operacions a fer. Els engreixaments foren 15 ; les 

fJdats del bestiar, entre els vuit i catorze mesos; rebérem les variades im

pressions fruit de les temporades de l'any, i sofrírem, com és natural, les 

altes i baixes dels preus en l'escorxador barceloní. 

Cóm que durant aquest període el moresc havia tingut un sobrepreu 

CT'escut respecte de la farina d 'ordi, i, per altra part, utilitzant els ordis 

de Castella son rehdiment ens era agradabilíssim, varem gastar 5'190 qui

los de farina d'ordi per un quilo de farina de moresc com a promig, du

rant els q.u1nze engreixaments. 

· E.n la relació enti:e el consum i la producció obtinguerem un quilo de 

carn, pres en canal, per cada 4'308 quilos de farinada 'd'ordi i moresc. 

Els 221 porcs f~ren un promig de consum diari de 3'408 quilos de far i

nada, augmentant cada porc un quil o diari en pes viu , o bé uns 800 grams 

en canal. Repeteixo , aquests r endiments eren operant sobre porcs d'uns 

vuit a catorze mesos d'edat en entrar als nostres corrals. 

Valor d'aquestes notes: Considerant que volem engreixar un remat 

de nodrissos i per falta de moresc en el mercat de Llotja o bé per trobar--
e pagat a un preu excessiu, tenim necessitat de pensar gue la farina d'or-

di ha d'ésser la base de formació de racions i el moresc sols com a com

plement. Aleshores direm: balanç inicial; cada porc ingressat segons el 

preu de compra, ¿quina diferència en més o en menys té sobre son valor 

real posat a l 'escorxador? Feta aquesta op eració i basant-nos en l' edat 

del be tiar ·calcularem el temps que els hem de mantenir. Agafant- per 

un regu.l ar nodrissos de deu mesos, podem. senyalar cent vint dies els 

destinats a manteniment. Tenint un consum -diari de 3'408 quilos de 

farinada per porc, prompte sabrem a quant arriba el capital necessari per 

a alimentació de tota la nodrissada. Si ho agermanem al capital, la com

pra, al co·st de jornals, etc., tindrem l'import tota.! de l'operació. Llavors 

considerant l' aug:ment diari que farà la porcada i aj.untant dit pes al pes 

inicial o d'entrada, obtind:r:em el pes total de venda, que, valorats se

gons el preu present o el mé probable a regir als quatre mesos d'opera

ció, ens farà veure la possibilitat de negoci o fracàs. 

El més important sempre és veure quin és el balanç inicial o d'entrada. 

Gairebé sempre hi ha pèrdua per bones que siguin le nodrissades. Va

lorar, doncs, el guany diari que pot donar-nos un porc i veure a quin , 

temps de permanència a les corts ens ha igualat els dos valors. Des d'a

¡uella data en endavant, és quant s'acumulen els beneficis a poc a poc, 
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i sols un gran mnviment negatiu en els p1·e.us a l'escorxador pot fer fra

cassar l'engreixament. 

Aquest és el fonament més 'Sòlid que deu po peÍr l'engrei~ador: sabé.r 

a quin punt es troba en el camí d'un engi'eixament. El bestiar que es 

compra av.U!Ï en els mercats de Vich o de Granollers .es paga a un promig 

de trenta cinc pessetes més del que no val com a carn. Calculin ço que 

costa, igualar aquesta pèrdua inicial, més les despeses que van seguint, 

alirríentació, jornals, e~c.; així és que la major part de les vegades he vist 

que fins als tres mesoc; d'estada no· s'ha establert la regulació esperada. 

El quart 't el quint mes sempre són prometedors de bene~cis, perquè és 

quan menys quilos de 'farina necessitem per a fabricar un quilo de. carn. 

L? fortuït del ca:s és ensopegar un estat de mercat de compra regint 

un preu en els Iiodrisso·s igual a son valor cÒm a quilos de carn. Poca 

ciència necessita l'engreixador per à triomfar, perquè ((té el negoci de 

caran; és el fonament dels guanys casuals; és el motiu dels empesca

ments més exaltats i és també el germe que més tard, destrueix l'esperit 

dels mals ramaders. 
J osEP SÉCULI ROCA 

COMENTARIS 
Parla un pseude responsable 

I parla d'Agricultura, i de la crisi que l'envolta, i dels medis de con

tenir-la. 
I parla com ex-ministre de Foment, i parla com ex-president de la As

sociació g·eneral d'Agrio;uJtors d'Espanya. Què qui és? El senyCl'r Ves-

comte d 'Eza. ' 
I. Una encuesta, ràpida, per a determinar els rendiments agrícoles 

i els medis per apartar d'ells qualsevulga causa, l'existència de la qual 

quedi comprovada. 
Com ministre de Foment que fou, podia haver legislat l'o,rdenació 

de les declaracions de colli tes i la persecqcüi dels fraus que le~ . mal me· 

ten. No ho feu. 
U. Estímul de la cooperació en els transpo•rts i' en 1a venda de pro· 

du.ctes. 
Podia posar a ratlla les tarifes ferroviàries de. le.s privilegiades com

panyies i ni proj<ecte va presentar-nos-en. 
III. Proveir de facilitats de crèdit als agriculto¡;-s. 
Eterna cantarella que no es tradueix en fomentar un .capital per a la 

creació d'un Banc ,Nacional Agrari. 
IV. Informar sobre les causes de la disparitat que hi ha entre els 

preus que percebeix l'agricultor en les vendes i els que paga el cO'llsu

midor en les compres. 
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Una causa és la manca de mercat lliure i destravat d'impostos fis
cals, circulants i municipals, i altra causa l'impudor mercantil en 
falsificar o acudir a l'ús de males arts i substàncies. També com minis
tre de la corona el Sr. Eza hi podia deixar un pas decissiu, però teoria 
no és exactament ni de bon tros pràctica, així com predicar almoines no 
és igual que donar blat. · 

Les R. O. i els R. D. són, tan mateix, :una cosa dessemblant d'una 
carta o manifest, com un exministre d'Agricultura i Guerra, és be dife .. 
rent d'un agricultor o un militar. Dic jo ... 

El contagi animal a l'home 

Sabíem que la triquina del porc ataca nostre organisme; que. la glo
sopeda i tuberculosi ens la encomanen bo;¡¡s i vaques; que la cabra pot 
contagiar-nos les febres' de Malta. · 

Ara, Merello, en «Bassa Cort», ha descobert aquesta infecció en les 
gallines, comprovant els estudis de Dubois que a Nimes trobava una 
mortalitat-en la forma agudBr-del 70 %. 

Experiments fets a Ligúria pel mateix Prof. Merelln, han posat en 
descobert la relació establerta entre l'home i les gallines en una malal
tia comú, la encefalitis letàrgica, el agent de la qual, el .«Streptococcus cap
sulatus gallinarum.» és greuiissim per a les ponedores dels nostres cor
rals i per a nosaltres. Si cara era la base d'alimentació, amb la desco
berta de Merello s'està fent carissima i arriscada. Hem de p.espendre'ns 
de tirar gallina a l'olla, no fos cosa qUJe acabéssim en tocassons in
curables. 

Per més que, en matèria de dormir-nos, que Déu n'hi do de nostres 
ensopiments, sense el contagi del Streptococcus gallinarum ... 

La força de la raó 

Els pagesos del pla d'Urgell es reunire~ dies passats a Balaguer per 
a tractar del poc preu a que els paga la remolatxa la Companyia Su
crera del Segre, i a més, escatir altres punts relacicmats amb aqueix 
conreu d'horta. ' 

Formularen els punts a negociar i nomenaren a un expert agricultor 
per a que redactés l'exposició -que condensi les aspiracions d'aquells 
agricultors per tal de fer-ne remesa a la Companyia Sucrera. Però ... 

Sabeu quina n 'ha fet la Sucrera? En assabentar-se de la reunió d'a
gricultors, automàticament per medi d'una crida feta fer en tots els 
pobles ha pujat cinc pessetes el preu de la tona de remolatxa, sense do
nar cap explicació, sense dir ni una paraula de resposta a les pretensionc 
pageses, sense donar-se per entesa de que les ha rebudes formulades. 

El que hi ha¡ és que els pagesos interessats no hi estan conforme amh 
el procediment. 

O tenen raó, o no en tenen. Si no en tenen cal la resposta motivada 
i raonada. Si en tenen se'ls ha de donar. 

Però en deuen tenir ~an la Companyia s'afanya a augmentar e! 
preu. . · 

Unicament que els agricultors urgellesos no en tenen prou amb cinc 
pessetes. 
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Encara falta bastant per arribar al preu a que la mateixa Companyia 
la paga a Saragossa. 

Es allò. La perfídia mata la caça. 
I si tenen aguant els pagesos, més l'apujaran. 

Per què deuen protegir-se els ocells 

Un ,naturalista té observat que per terme mig cada Liu té cinc ous. 
cada vella que els cova, es menja 50 insectes cada dia. Que fixant en 
·30 dies el promig d'incubació, tindrem que cada ocell que cova consu
meix 1500 in~ectes. 

Fins aquí els comptes són ben clars. 
Ara bé : un insecte devora cada dia fulles, flors o fruits en una quan

titat equivalent al seu pes fins adquirir ' el seu màxim desenrotllament. 
En 80 dies, suposant que un insecte es menja 30 flors, i que cada una 

d'aqueixes flors donaria un fruit, tindrem que 1500 insectes es menjarien 
45,000 fruits. 

Com a consequència, cada noi que afolla un niu d'ocells ocasiona una 
pèrdua de 45,000 pomes, peres, préssecs, prunes, albercocs, etc. etc. al;? 
agricultors, veïns. 

Vet aquí que si als nois se'ls fes veure això, podria suggerir-se'ls la 
conveniència àdhuc de posar nius artificials als arbres per augmentar 
les facilitats de recria, i d'aqueixa manera els ocells ho pagarien matant 
eb insectes destructors i amb això s'obtindria més fru.ita. 

Les meravelles dels empelts 

Diu una revista ianqui que un tal Henry Platter posseeix una pomera 
que té émpelts de 32 clases de pomes i 6 de peres. 

Quan l'home va entrar a treballar la•finca, l'arbre aquest era tort i 
fet malbé, però tapant el forats amb ciment, i tenint cura d'anar empel
tant cada any sobre els llucs nous ha assolit una producció ext.raordi
nària de fruita, essent lo més interessant que en fa de totes formes i 
tamanys i colors. ~ 

I naturalment, éuU fruita del mateix arbre des de la més primerenca 
a la més tardana. 

L'arbre que realment té d'ésser una meravella, diu que té ara 75 anys. 

Si vols mentir, digues el quil_ sents dir 
.J 

Se'n llegeixen unes, de vegades, que fan dubtar de llur veracitat. 
Això, si, vénen d'Amèrica. 

I de l'Amèrica del Nord. Algun dia el mentir de les estrelles semblava 
radicat a Cuba i s'havia feta cèHebre anys endarrera :una cançó que 
començava ((En la Habana tengo un tíon que va q.uedar com sinònim 
de dir que els fets maravellosos que es contaven el mateix podien haver 
passat a l'Havana que entre Tots Sants i Manresa. 

Doncs si, llegim que el número de vaques lleteres existents als E.stats 
Units l'any 1921, era de 25 milions que donaven una producció de llet 
de 98 milions 682 mil lliures de llet. 

Es proverbial dir a Catalunya quan un home exagera, que ho fa com 
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els teulers, que sempre compten a mils, però tots els teulers i tot els 
exagerats es qu eden curt perquè allí tot ho compten a milion . 

De totes maneres no és poc exagerada la notícia que trobem en un 
altre diari, en virtut de la qual se'ns di'll que d'una parella de gall se 
n'han pagat 3,000 francs . 

I aquesta no vé dels Estats Units, sinó d'Anglaterra. 
Sinó que per atenuar la bola cli'll que aqueixos galls eren de lluita. 
Res, com dèiem: si vols menti-r dig·ues el que sents di r. 

"E ls nostres vins a Anglaterra 

Si es para compte en les noves de l'embarc dels nostres vins pel port 
·de Tarragona, es veu que sovintegen les expedicions a Anglaterra. 

A l'extrem que traduïdes aquestes notes isolades en xifres estadísti
ques, fa¡cilitades pels mateixos anglesos, diu que durant l'any 1922 s'e},.
portaren allí més de 300,000 hectòlitres de vi que l'any anterior. 

La cosa sembla satisfer al seriós diari Daily Mail quan diu: 
cel-li ha que fer observar qu.e els pagesos del Sud d'Europa que usen 

el vi com a beguda natural constitueixen una raça alegre' i sana." 
És estrany que a l'autor d'aqueixes paraules de comentari no se li 

hagi escapat lo que segurament tenia a la punta de la ploma, ço és 
que Espanya, i q.ue braus i que la tena del sol, i altres galinda;ines. 

Perquè és una obsessió que no se la poden treure del cap els anglesos. 

INFORMACIÚ VINÍCOLA 

Cap variant substancia~ en el mercat de consum interior, no sigucnt 
Ja fermança eh mantenir-se venedors i compradors en uns mateixos ter
mes de preu: de les pesset.es 1'65 a les 2, per grau hectòli!trè. 

E.n ordre als ajustos, resten q;uecom actius per l'abastiment de les ne
cessitats, però sense registrar-ne cap _sortida important als mercats de 
fora nació. Val a dir : exportació migradíssima. 

La situació monetària força decaient, ajuda a aquesta situació, i bé 
que els francs semblen ressentir-se de l 'acció mili tarista al R.huT, però 
que àdhuc sense ella seria difícil interessar als comerciants francesos 
amb l'stock de vi que la definició de resum de collita acusa en nostre · 
veins q1,1e assenyalen prop dels 79.000,000 d'hectòlitres entre els conjunts 
de la darrera anyada als departaments, a A-rgèlia i el emanent del ma
gatzematge estivat del 1921. 

Les divises de les nacions nordenyes van tan caigudes, que bon goig 
s i són abastament dels articles ¡ndispensables per a ülusionar-se en 
compres de vins que els hi resultarien veritablement ruïnosos. 

I el mercat centre i sud americà sofreix el de mèrit dels seu~ recursos 
principals, car el bestiar no els permet aventures ·al preu que. l'han de 
malvendre. 

Diguin els nostres llegidors que són b¡m poc falagueres les dades d'in
formació, mes no en judiquin amics del pessimisme i si de la veritat, per 



Ag1·icultuTa 79 

tant qrue ella ens robi ülUisions i ens malmeti. Ço que és, és; res hi 
val posar-hi. paliatius, car, a! la fi, tothom sap del peu que es dol. 

I la nafra del nostre adolorit cos no es guareix amb considerandos ni 

.amb pessimismes ni obtimismes, sinó .amb resolucions valentes i que te
nim a mà. Un règim interior de sensatesa que pugn1i reduir els sobrants 
no exportats impulsant el consum i vetllant perquè les lleis defensives 
tinguin execució. 

FraJlça va decidida-'sembla-a denunciar el tractat--Jlo complert
amb nosaltres, i el grup vinícola de representants parlamentaris va a 
l'augment de la taxa dels mostos i vins generosos que excedeixin dels 12 

graus de pntencialitat en sucre, fins a uniformar-los a un dret o impost 
de 100 francs d'escreix per cada grau potencial; de forma que els vins de 
coupage seran gairebé exilat:s in totwm, si el projecte i clam consegueixen 
llur propòsit. 

Devem entendre que el sentit conservador i defensiu dels vigneron.,; 
francesos és natural- avui-al mostrar-se'DIS francament enemics sense 
eufemismes. Tant de bo que, entenent-ho nosaltres, ens posessim al to, 
_¡:.ercpuè ni .avui, ni demà, ni jamai, haguéssim de raure a agenes conve
niències. Denunciem el tractat tots: ells per la paüra que experimenten ; 
nosaltres per la platonicitat del conveni escrit, més no executat. 

I vinguin homes de govern amb entranya d'economistes i bons regents 
que ens posin en carni de la curació amb remeis casolans. ¿França vití
cola no vol de nosaltres enguany per escreix de collita? Bé està. Ren un-

- ciem al paper de Simó Cireneu i posem-nos a una justa reciprocitat. La 
rebaixa que concedírem i hem fet efectiva al consentir-los els vins de 

luxe i marca, la barrarem també, foragitant-los de casa conjuntament 
amb els altres aventatges industrials i comercials de què fruïen. Sarruys 

garlà massa per a no alliçonar-nos i mostrar-nos la vida de revenja. I 

avui que Anglaterra no sent enamoraments per la França, podríem nos

altres intentar una substitució .aventatjosa amb país ric i de més sane
jada moneda. Els franos s'aboquen .a l'encontre de les lires i tal volta 
dels marcs i corones; val, doncs, ben bé la pena de-a temps--posar-nos 
a xopluc d'una desfeta. _Pobresa per pobre~a, la nostra i ni ens caldrà 
eixir a. captar si tenim el bon seny de saber-nos entendre i governar-nos. 

PERE J. LLORT 

' INFORMACIÓ OLEÍCOLA 
Els mercats oliaires s'han vist aquests dies bastant concorreguts, 

fent-se una infinitat d'operacions a uns preus que encara que poc es van 
elevant a cad'a operació que queda fixada, i és que enguany durant tota 
la campanya el moliner ha treballat amb molta cautela puix que sempre 
ha tingut preu obert i lloc on vendre; encara que les compres estaven 
alguna vegada un xic paralitzades, es trobava comprador, c·osa que ja 

feia temps que no es podia dir .així. 
Aquesta animació no és deguda a res més que al fet de que els olis 
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estrangers,-em refereixo als castellans i 'andalusoS-estan ferms i no 
han invadit els mercats catalans corn feien els -altres anys, i això ha 
destarotat els càlculs dels comerciants i d'alguns acaparadors, que es 
{;reien que en arribar al gener aquests olis, s'haurien pogut comprar a 
}JOC preu , i com això no ha passat s'ha llençat a última hora a comprar, 
creient-se, com potser sigui, que els olis s'estan acabant. 

i a l'Aragó, rri a Castella i menys a Andalusia la collita és tan abun
dant com se creia i com aquest fet l'han vit palpablemnt el de les 
mateixes contrades, ha fet que ells amb ells s'animessin i compressin 
l'oliva cara i per lo tant els sortís també elevat el preu de llurs olis. 
Aquesta circumstància farà que al menys fins àl maig estiguem lliures 
d'aquesta competència i es puguin anar collocant els olis nostres al 
preu d'avui o més cars. 

La demanda estrangera és poca i no obstant poden sostenir els preu 
perquè el mercat interior demana. Si continua així no cal' tenir ca,p por, 
però no seria res d'estrany que els de les demés contrades comencessin 
a cedir; aleshores si que podria haver-hi una baixa que es deixaria 
sentir si no reaccionés quelcom el canvi del franc que avui està molt 
baix. 

A Borges s'han fet un gran nombre d'operacions; en elles els preus 
l1an sigut molt variats: s'han pagat olis dels del principi fins a 33 rals, 
mes en els d'actual fabricació, que ja són un xic més secs, s'ha pagat 
26 i 27 rals; els tenedors que són pocs demanen molt més car. 

A Barcelona s'ha animat força el mercat i les classes que s'han pre
ferit han sigut les de Borges i de la Ribera de l'Ebre, que s'han pagat 
entre 39 i 44 duros càrrega. · 

A Reus s'ha fet quelcom en olis de Borges als preus similars a que es 
eotitzen en aquell mercat, mentre en l'oli del país no s'ha fet gran cosa 
per la senzilla raó que els que en tenen en volen molts quartos. 

A Castella demanen a 22 i 23 l'arroba pels fins, i de 19 a 20 pels 
corrents. 

Els olis al sulfur cada dia es veuen més sollicitats així tenim el de 
alta acidesa que es cotitza a 90 i 95 cèntims el quilo i els de poca acidesa 
s'han arrilJat a pagar a 1'25 i 1'30 el quilo. 

LISINI ANDREU 

NOTrCIARI 

-DiveTSos representants individuats i C!JLlectius de regants de les 

1·ibe1·es del Fmncolí, s'han reunit a la Diputació Provincial de Tarra
gona, a l'objecte de nomenar una junta de defensa per a facilitar el 

projecte d'un gran aiguamoll regulador de les aigües de dit riu, desig
nant ensemps la comissió i'nformadora i .telegrafiar als ministres de 
Foment i Director d'obres públiques per a que impulsin els estudis de 
l'indicada obra. 
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-L'agricultum i la electricitat. Per a contribuir a la intensificació 
de la producció agríwla, ha estat presentat a França un projecte de llei 
pel qual es destinen 600 milions per a la electrificació de les explotacions 
r urals. 

-L'Esg·rmnadoTa coopeTativa de BaLague1· ha publicat el seu balanç 
que així com el de les altres seccions del Sindicat Agricola demostren 
la seva vigoria . 

-Un cunet d' AviculluTa es ve donant a Arenys de Mar des del dia 
7 de gener. L'assistència a les classes que duraran fins a darrer;; 
de març, dóna obció al títol d'avicultor que s'atorgarà als assistent:> 
que demostrin la seva competència. 

-Els jJTopielaris de la ribem del Sió dels pobles propers a l'aigua· 
barreix amb e~ Segre, han celebrat un contracte amb la Societat Canal 
d'Urgell per tal d' u tilitzar les aigües per a regar. 

-La Condense1·ia del Seg·re establerta a la ciutat de Balaguer, està 
essent objecte de grans transformacions degut a haver entrat a regentar. 
la una important casa suïssa, que es proposa transformar tota la ma
quinària fins a poguer treballar diàriament dotze mil litres de llet. 

L 'Institut Ag1-ícota Català de Sant I sid1·o, en sa darrera sessió procedí 
a la renovació de càrrecs, quedant així formada la Junta Directiva . 
Pr-esident, D.' Carles de Fortuny; Vocals, D. Ignasi Girona i Vilanova; 
D. Manuel Girona i Fernàndez Magueira; D. Josep Oriol Marrugat i 

Castro; D. Pere Pujol i Thomas; D. Ignasi de Puig i de Pallejà: 
Don Erasme M. d'Ymbert i Manero; i D. Josep Vidal i Barraquer. 

~Ets Celle1·s Coopemtius de Fal'Set i G'llriamets, han venut tota la seva 
collita restant a la casa Violet de Thuir (França) al preu de 34 pessetes 
la càrrega; vi de 16°. 

-La Unió de Vinyaters de Catalunya en el darrer consell regional 
celebrat, acordà intensificar la campanya que ve portant a cap contra 
l'empleu dels alcohols industrials en l'encapsalament del vi, estenent la 
campanya a la resta de la Península per medi de cartells, f.unets, i fulles 
soltes, organitzant ensems mitins i conferències en centres de comarques 
vinícoles . 

...::. S'ha declamt oficialment l'existència de la febm a.ftosa als termes 
municipals de Figueres i avata., i la verola ovina al de Roses. 

~A Lleyda es tTacta d'implantar-hi una Granja Agricola Oficial, per 
a lo qual un organisme agrari ha convidat a coadjuvar-hi a totes les en
titats de la població. 

-La seda, llana i cotó del món. egons unes dades que publica el 
periòdic uAmerican Lilk Journaln la producció mundial del cotó és de 
deu mil milions de lliures esterlines a l'any. La producció de llana ar
riba a tres mil mil ions .i mig de dolars, i la de la seda s'acosta a mil mi
lions de dolars. 

.. 
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-La vinenta asse1nblea de la Confede?·ació Nacional Unió de 1'inya
ters de Catalunya es celebrarà .a Terrassa. 

-L'Institut Agrícola Català de Sant Isidre ha designat a D. Josep M.a 
Boix, Don Antoni Jansana i Don Pere J. Girona per a redactar un infor
me sobre la rabassa morta, que li té demanat l'Institut de Reformes so
cials. 

-El Consell Provi11Jcil de Lleyda, a l'objecte de donar a conèixer els 
lJeneficis que reporta la indústria de la mel, està preparant un fullet 
de divulgació, sobre dita matèria. 

-La Diputació P1·ovincial de Tan·agona ha votat 1,000 pes·setes per 
a contribuïT a les despeses del Comitè creat per a l'extinció de la llagosta 
a les províncies de Saragossa i Tarragona. 

-Un acte de propaganda agrària s'és celebmt a Tenassa, per tal 
de tractar de la greu i actual crisi vinícola; l'organitzà la U. V. C. 

I 

~ Comencen a notar-se els efectes de la secada. Sobre fer molt temps 
que no ha plogut, alguns pobles que no tenen regadiu i per tant aigües 
conduïdes, es que}xen de que van estroncant-se els pous de les 'cases . 

. NOTES DEL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA 
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 

El c.ap del Serve~ d'Acció Social Agrària Sr. Rendé, h.a donat una con
ferència a Hostalets de Pierola sotire molins d'oli cooperatius. 

Demés ha realitzat una visita a l'Alcaldia de Calafell per .a orientar 
la institució d'una caixa rural. 

L'ajudant del Servei de Viticultura i Enologia D. Erasme M. d'Im
bert, ha donat una conferència a Calafell sobre el conreu intensiu de 
la vmya. 

Els treb~lls efectuats durant el mes de desembre en el Laboratori 
d'Anàlisis, són : 

Terree de conreu, 5; Vins i similars, 52; Adobs, 26; Aliments, 5; 
Diversos, Íil; en total 101 mostres. 

Havent demanat alguns pobles de les províncies de Lleyda i Tarra
gona, l'ensenyament racional de la poda de la vinya, la Mancomunitat 
ba encomanat al Servei de Viticultura i Enologia l.a direcció d'una 
campanya divulgatòri.a de poda. 

Quan la Mancomunitat es vegé obligada a suspendre els Concm·sos 
de bestiar, els Sinddcàts i altres Associacions agricoles i ramaderes de 
Catalunya, quasi amb unanimitat, dirigiren al President del Consell 
de Ministres, senyor Sànchez Guerra, diverses comunicacions protestant 
dels fets que motivaren la suspensió dels Concursos, privant als rama
ders d'un dels més poderos9s medis de foment de la ;Ramaderia. 

Es tenien noticies que l'anterior Pr.esident del Consell de Ministres . 
volia resoldre la qüestió de conformitat al recurs que la Mancomunitat, 
oportunament havia presentat. 
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Amb el canvi de Govern la qüestió dels Concursos, pots~r ' aniria 
ajornant-se indefinidament, cosa amb la què no estan conformes els 
Sindicats agrícoles de Catalunya, i en sa virlud moUs d 'ells han adreçat 
sengles comunicacions al Govern, demanant que siguin ateses les raons 
exposades per la Mancomunitat en el recurs que té I'resentat. 

Pel servei d'Arbres fruiters s'han resolt consultes de Balaguer, so
bre varietats convenients de pruneres i codonyers a planta~ en aquell3s 
terres .. De Maials sobre adob de plail!t-ació per als ametllers. De Vinaixa. 
sobre la manera de plantar codonyers. De Barbens sobre els tractament~-; 
anticriptogàmics d'hivern ep. els fruiters. De Balaguer, sobre prunes; 
de La Riba, sobre. fruiters; d'Estanyol sobre avellaners;· de Barcelona, 
sobre avellaners; de Burgos sobre oliveres; de Barcelona sobre amet
llers; , de Tremp sobre fabricació d'olis; de Almacelles sobre ametller. 

El mateix Servei ha plantat en el camp experimental d'amet.llers 
d'Alió, 5 varietats d 'ametlles valencianes, encara no conreades a Ca· 
talunya, i realitzat una visita a Canyamàs per a estudiar algunes ma
lalties · de l'av.ellaner. 

Durant !'·actual semestre ,explica a l'Escola Supe1ior d' Agricultun 
l'assignatura de Botànica descriptiva, D. Pius Font i Quer en substitució 
del Professor Dr. Llenas, que com diguérem en altre número gau
deix de llicència. 

Ra estat concedit a la Cambra Agrícola Oficial del Noya, de Sant 
Sadurní, un curset de vuit lliçons, que tractaran de Viticultura, Arbori
cultura, Agricultura i Acció Social Agrària. 

S'ha celebrat un cUl'set de divulgació que ha durat vuit dies a la 
població de Santpedú·r, amb subjecció al següent programa: 

Conferència preparatòria a càrrec del Director dels Serveis Tècnics, 
Don Jaume Raventós. 

Dues conferències de D. Josep Camps, ajudant del Servei de Terra 
Campa tractant de les treballades, adobs, selecció, preparació de la 
llavor; sembra, coooervació de les llavors i exposiCió de dades referents 
al conreu de la sulla a Catalunya. 

Conreu i malalties de la vinya, per D. Erasme M. d'Ymbert, tres con
ferències amb pràctiques de poda al camp. 

Bues .conferències sobre Engreix de porcs per D. M. Ros ell i Vila 
i D. Eduard Simó, ·Cap del Servei de Ramade1ia i Ajudant, respecti
vament. 

Una lliçó d'Avicultura per D. Salvador Castelló. 
Conferència de clausura, per D. Jaume Raventós. 

L 'antic alumne de l'Escola Superior d'Agricultura, l'enginyer agrí
cqla D. Abdó Barceló, ha estat elegit president de la Cambra Agrícola Ofi
cial de Falset i sa comarca. 

La maquinà1·ia agrícola ~u tenir-se neta i ben conservada; el seu 
pitjor enemic és )ll rovell. 
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CONSULTORI 

Agricultura 

En aquesta secció es respondrà gra
tultament i per torn rigurós, a totes 
les consultes que facin e I s llegidors 

M. C., LA BisBAL - El cànem demana terres bones, és a dir, fèrtils, 
fond es i.-fr escals. Això es comprèn perfectament pensant que l'abundàn
cia i la qualitat del produete està en estreta relació amb l'alçada que as
soleix la planta. Per aquesta raó cal que el terreny sigui ben preparat; 
a la comarca de Bolònia, a Itàlia, on· es produeix molt de cànem, la tre
ballada preparatòria arriba _a 45-50 centímetres de fondària. 

A Catalunya, el cànem es conrea solament al Vallès, prop de Grano
llers, i a l'horta de Balaguer. Una excursió per a·quests llocs podria és
ser-li molt útil per orientar-se .. - C. A. M. 

P . F., FALsET.- Creiem que la instància s'ha de dirigir al Servei Agro
nòmic provincial. No n'estem gaire enterats, perquè, la veritat,. no ens 
sembla gaire convincent el conreu del tabac .al nostre país amb les mil 
impedimentes i complicacions que s'ha inventat el Govern.-C. f>.. M. 

E. C. P., FIGUERES. -Up adob indicat per les síndries és, per cada mil 
metres quadrats de superfície sembrada: · 

Superfosfat 
Sulfat potàssic 
Sulfat amònic ... 

60-70 quilos 
15-20 quilos 
15-20 quilos 

Al cap d'una vintena de dies d'aquest ado-b, donar llllls 10-15 ,quilos de 
nitrat de sosa. 

' M. G. , SENTMENAT.-Li hem enviat un fulletó on trobarà els remeis m és 
indicats pel corc de les pomes. 

La malaltia dels seus presseguers, per la descripció que vostè ens dóna, 
sembla ' ésser deguda a la Ceratitis capitata, de la qual l 'any passat hi 
ha hagut gran abundància a Catalunya. 

Remeis d'eficàcia complerta no n'existeixen encara. Als Estats Units, 
però, s'han fet algunes proves de lluita amb resultat satisfactori. Es 
tracta de puheritzar els arbres .amb 1ma so-lució de sucre no refinat, en
verinat amb arsènic, aplicades quan els fru.its han assoHt una grandà ria 
igual a la meitat aproximadament del tamany definitiu. La melas·sa 
sembla que no va bé.' Les pulveritzacions s'han de repetir cada 10 ó 15 
dies. - A. M . 

Per la vostra r.iqu,esa, no deixeu mt:Yrir el bestiar sense demanar que 
el Laboratori de Patalogia Animal us l'estudií de {'ranc. Carreri d'Urgell, 
187 - Barcelona. 
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~ CONSTRUCCIONS ~ ~ ~ 

~ ~ AGRÀRIES ~ ~ . 

Oficina lècnica 
Projectes: Pressupostos 

Avant- projectes 
Avant- pressupostos 

Consultes 
Estudis preliminars 

~AL THEIN 
••• 

PINSO MELASSAT SEC 

per a tota mena de bestiar 
BARCELONA: Bruch, 58, 2.on ·1." 

VALLS: Arrabal Castell, 47 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Director: 

Cèsar Martinell 
Rendeix la major utilitat 

en l'engreix i la producció 

de la llet 
Arquitecte 

................................................ Ülllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ... 

URALITA 
per a cobertes i per a recobriments 

' TUBERIA :: DIPOSITS PER AIGUA 

llllltfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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SOSTRES D'URALITA 
per a emplear en la LLUITA CONTRA LA MOSCA DE L'OLIVA, 
segons el sistema del professor LOTRIONTE :: Els SOSTRES de 
URALITA són inoxidables, lleugers, de duració ín<lefinida i no tenen 
cOmpetidor :: Els SOSTRES d' URALITA són fabricats amb amiant 
i ciment exclusivament :: Els SOSTRES d' URALITA han sigut em
pleats, per consell dels senyors Tècnics de la Mancomunitat de Cata-
lunya i del de varis Consells Provincials de Foment catalans, amb 

èxit satisfactori. 

Demaneu prospectes i preus a URALITA, S. A. 
MADRID :: VALÈNCIA :: SEVILLA :: LLEYDA :: SALAM<\NCA :: TOLEDO 

CENTRAL: BARCELONA, Plaça A. Lòpez, 15 • Telèfons 1644 A. i 848 A. 
= 
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Bl1cula model253 per a o .. ar vagoneta• 

BASCULES 

ARI .SÓ 
SANS, 12 : BARCELONA 

Les utilitzen en quasi tots els Sindicats, 
magatzems d'olis i vins i indústries, per 

llur duració, seguretat i exactitud. 

Caixes d'acer per a guardar. valors 
per a obrir amb clau i sense clau. 

Demani dibuixos i preus a 

ARISÓ : Sans, 12 : BARCELONA 

·································································································: 
Ha sortit el D'ACÍ D' ALLA del mes de gener i . . . 
LITERATURA : · ACTUALITATS : MODES : DEPORTS 5· . . ................................................................................................... 

SINDICATS AGRICOLES I VINATERS 

PER A TOT A MENA DE 

TINES PER A VI, BAS

SES PER A AIGUA I 

CONSTRUCCIONS DE 

CIMENT ARMAT, 

LA CASA 

LLUÍS SANS 
Carrer Trafalgar, 14 

BARCELONA 

TÉ ESTABLERTA 

UNA SECCIÓ ESPE

CIAL DE PRESSU

POSTOS I PLÀNOLS 
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• • 
; LLIBRES PE TOTA SECCIÓ D'IMPREMTA PUBLICACIONS =. 
• MENA:MOST~A- DE TOTA MBNA 

• RIS : CARTBS Mallorca entre 257-259 DE REVISTES • 

; TARGES: TAL9- ESPECIALITAT ; 

• NARIS : FACTU- Telèfon 58 O ENLESEDICIONS • 

• RES: ESTATS CATALANES • 

• BARCELONA • 
• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

En dirigir-vos a les cases anunciadores, citeu AGRICULTURA 



'' 

•;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++• + . . ' . + 
: . + 
+ + . i Aparells Agríéoles d'ocasió · I 
+ + .. * : + Grans stocks d'articles americans a .preus aventatjosíssims + 
+ + 
+ : 
*+' Espino artificial galvanitzat Cargol& :t 
+ Pales : Picots : Làmpares Dietz : Bu- + 
:t gíes motor : Cadenes : Cable cobert per ! 
:t a eLectricitat : Serres : Calçats de goma : 

. ; . per a pluja i neu Motors a gasolina + 
+ + 
+
+ Trituradores de grans per a piensos i 
+ ' + 
+ -·· : 
+. D ES.l N F~ C 'l'A1N 'l' . .1 NS.EC'l'l CID A l· + :t de sorprenents resultats per a bestiar, estables, -àrbres, etc :t 

• :t EMPLEAT EN LA GUERR~ t :t 
+ per a la desinfecció de les trinxeres + 

¡ :! ~· .. ~J .ULIA NOUGUÉS I 
:t Corts, 517, magatzem - BARCELONA Ï 

'· 

' \ 

+ + 
+ + 
• ~++++++++•Jo+++-t•+++++++++++++++++++++++'l'++++++++++++++. 
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~ XERIGOTS I VACUNES 

.... --
ft~GANS'' 

Contra totes les malaltíes contagioses rlels animals domèstics 

(porcs, . bestiar boví, cav·allar, asinal 
cabres, ovelles, aviram de corral, gossos) 

XERIGOTS CONTRA LES MALALTIES HUMANES 
Soia l'lnspccci6 de l'Estai Alemany 

~ Reactius per al diagnòs1ic · e la sifilis per Ja reacció de Wasser- ::::: 
mann, sota el conlrol directe. del Prof. Wassermann = Demani'• preus, condicions de venda. i d.emês detalls a 

L'INSTITUT ,fARMACÈUTIC LUDWIG WILHELM GANS 
OBERURSEL ('rAUNUS) ALE!nAN~A 

o o sos repr.es,entants a ESPANYA 

Don Eugeni Lamparter 
.santa. Anna, 9.- SEVILLA 

Pià Srs. Montserrat i 
Mendizàbal, 25.- BARCELONA 
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. RHJOUS, HUllS, JOJXOS 
maons (plens i buits), cai
rons, etc., deu vostè fa
bricar-los a màquina, a fi 
d'obtenir de la terra tot 

el seu rendiment. 
Là casa VJLLAL TA, de Barcelqna, és la que millor podrà servir-lo en 

MAQUINES, FORNS, ASSECADORS 

VDA. J. 

i tot el que pertany a l'indüstria ceràmica i 
de fabricació de materials per a construcció 

Visiti o escrigui avui mateix a la SECCIÓ A de la casa 

F. VILLAL TA, 
BARCELONA 

s. EN c. 

= 

-= 

Oficines. • Apartat correus h. 0 65 =: = Nou Sant Francisco, 28 rerèton 568 ~ 
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VITICULTORS I per a combatre el 
MILDEW de la vinya, féu. úS del 

Polvere CAFFARO 
( Polvo a 16 Ofo de coure) 

Contra iots els Insectes d'arbres 

ARSENIAT DE PLOM 
Polvere O!FFARO a 50 Ofo d'Arseniat de Plom 

Demaneu instruccions i preus a la 

8ocleta Elettrlca ed Elettrochlmlca Caffaro 
MILA (Itàlia) 

............................................... 
Sulfuro de Carbono 
IIIIIIIIIJ111111111111111111UIIIIllllllllllllllllllllllllll 

Per a les vinyes. esterilització 
del sòl i extermini dels pa

ràsits de les plantes 

=. Per a informes dirigir-se al fabricant: • 

S. Di. H. Boccara et Fils i 
VINAROZ (Espanya) s . ................................................ 

:············································~· . . 
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tiUHnDS .- DftOtiUlS - SOfft(S 
ADOBS PER A LES TERRES 

Premlah en 15 Exposicions nacionals I estranger•• 

GUANO AMON(AC FIXF 
Adob complert aplicable a tots els cultius 

Adobs especiats per a vinya 
Patates f Hortalices, etc. 

GUANO PROVENÇAL 
SOFRES GARANTITS 

Flor del sofre : Sofre sulfatat 
Snlfatina : Esteatina cúpriea 

SULFAT DE COURE GARANTIT 

Primeres matérles per a adobs 
Superfosfats de calç : Escòries Thomas ~ ' 
Nitrat de Sosa : Su,fat Amònic : Clorur 
de Potassa : Sulfat de Potassa : Sulfat 

de ferro i Kainita 

DROGUES 1 MATÉRIES CURTfENTS 

d.ALESAN 
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